ГРАМАДСТВА
 Мнение
НУЖНЫЕ МЕРЫ
Декрет Президента Республики Беларусь №5 «Об усилении
требований к руководящим кадрам и работникам организаций»
вызвал широкий общественный
резонанс.

Глава Администрации
Президента Беларуси
Андрей Кобяков:

Этот документ — своего рода баланс
интересов, баланс ответственности
руководителей и работников организаций. Это жесткий документ, но
он соответствует духу и требованиям времени и послужит тому, чтобы
и руководители, и работники собрались, сконцентрировались. То непростое время, которое наступает в
мире (фактически, мы уже живем в
этой ситуации), мы должны пройти с
минимальными, если вдруг сложится
такая ситуация, потерями или с максимальным эффектом, который может быть предоставлен нам возможностями рынка.

Председатель
Смолевичского
райисполкома
Михаил Загорцев:

На мой взгляд, Декрет №5 умному,
ответственному руководителю в помощь и трудящимся во благо. В то
же время применение норм этого
документа потребует от руководителей очень взвешенного подхода,
высочайшей ответственности и порядочности.

Ректор Академии управления
при Президенте
Республики Беларусь
Марат Жилинский:

В этом документе соблюдена градация между обязанностями руководителей и подчиненных. Декрет направлен на совершенствование управления той или иной системой — организацией, предприятием, учреждением и, если говорить
по-простому, он определяет правила игры. В какой-то степени руководители должны отталкиваться от
определенного круга обязанностей
подчиненных, а подчиненные, соответственно, должны знать, что у
них есть определенный круг обязанностей, которым необходимо следовать.

Аператар
машыннага даення
ААТ «Запольскае»
Чэрвеньскага раёна
Інга Сафарэвіч:

На
мой
погляд,
умацоўваць
дысцыпліну сапраўды трэба як сярод простых работнікаў, так і сярод кіраўнікоў, бо кожны на
сваім працоўным месцы павінен
падыходзіць да справы, якой займаецца, з усёй адказнасцю. Ад гэтага
залежыць не толькі яе поспех, але
дзесьці — жыццё і здароўе іншых, як
людзей, так і жывёлы, над якой, напрыклад, я апякуюся.

Дырэктар філіяла
«Вілейскі
хлебазавод»
РУП «Барысаўхлебпрам»
Анатоль Сяргей:

Усе мы разумеем, што трэба разам змагацца з безгаспадарчасцю, вучыцца паважаць працоўную,
выканальніцкую, фінансавую, планавую дысцыпліну. На прадпрыемстве правялі калектыўны сход, дзе
сумесна абмеркавалі новы прававы
акт. Людзі паставіліся да яго з разуменнем і лічаць своечасовым.
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 Масс-медиа

ПО ОБЩИМ ПРАВИЛАМ
Палата представителей приняла в первом
и втором чтениях поправки в Закон о СМИ.
Законопроект предлагает распространять
действие Закона о СМИ на информационные
ресурсы и их составные части, размещенные в
интернете и осуществляющие распространение
информации СМИ, за исключением
требований о государственной регистрации.
За владельцами информационных ресурсов и
их составных частей планируется закрепить
обязанность не допускать использования для
распространения информации, содержание
которой противоречит требованиям закона,
передает корреспондент БелТА.
Законопроект также предусматривает ограничение доступа к
продукции СМИ, распространяемой посредством информационного ресурса, размещенного в интернете. Такое ограничение планируется вводить по решению Мининформа в случае вынесения владельцу информационного ресурса в интернете в течение года двух и более
письменных предупреждений за распространение информационных
сообщений и материалов, запрещенных или ограниченных к распространению в соответствии с законодательством Беларуси.
Министр информации Лилия Ананич напомнила, что разработку и утверждение правительством порядка регистрации СМИ,
распространяемых через интернет, предусматривает действую-

щий Закон о СМИ. В свое время по его поводу также было сломано немало копий, однако эффект налицо — правовое поле в медиасфере стало чище. Министр убеждена, что то же самое со временем произойдет и с интернет-СМИ.
Сегодня в Беларуси зарегистрировано 1.578 печатных СМИ,
266 электронных СМИ, 9 информационных агентств, сообщила Лилия Ананич. Две трети из них — негосударственные. «Белорусское информационное пространство интегрировано в мировое,
так, у нас распространяется свыше 4 тыс. зарубежных газет и журналов, 180 иностранных телеканалов», — добавила министр.

 Сёння

СЯРОД ПРЫЯРЫТЭТАЎ
Сёння на Міншчыне пройдзе адзіны дзень
інфармавання на тэму: «Дэмаграфічная
бяспека — адна з асноў стабільнага развіцця
рэгіёна і краіны».
Ул. інф.

Па колькасці насельніцтва Міншчына з’яўляецца лідарам сярод абласцей. І ў дэмаграфічнай сітуацыі ў цэнтральным рэгіёне
Беларусі апошнім часам намеціліся пазітыўныя змяненні. Аднак

нельга спыняцца на дасягнутым, неабходна далучаць да вырашэння комплексу адпаведных пытанняў усё грамадства. Паколькі
ад гэтага напрамую залежыць будучыня краіны, засяродзіў увагу
ўдзельнікаў інструкцыйнай нарады ў Мінаблвыканкаме намеснік
старшыні Мінскага аблвыканкама Аляксандр Юшкевіч.
Таксама сярод пытанняў, якія будуць абмяркоўвацца падчас дня інфармавання, — палажэнні падпісанага днямі Прэзідэнтам Дэкрэта №5 «Аб узмацненні патрабаванняў да кіраўніцкіх кадраў і работнікаў арганізацый» і перспектывы развіцця ў
цэнтральным рэгіёне лічбавага тэлебачання.

 Дэмаграфічная бяспека

ФАКТАР РЫЗЫКІ
Злоўжыванне алкаголем, курэнне, стрэсы на працы, абыякавыя адносіны да ўласнай бяспекі —
вынікам усяго гэтага становіцца скарачэнне працягласці жыцця і заўчасная смяротнасць.
Між тым, дзе часцей за ўсё адзначаюцца няшчасныя здарэнні і як зменшыць іх колькасць?
Аб гэтым — наша гутарка з намеснікам старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай
абароне Мінаблвыканкама Тамарай Трубчык.
Анатоль КАЗІМІРСКІ

Як можна ацаніць «неабавязковыя»
страты насельніцтва Міншчыны?
Як вельмі значныя. Паводле статыстыкі, за
сёлетнія студзень — верасень ад прычын,
не звязаных з хваробамі, памерлі 1.286 жыхароў вобласці. У тым ліку 126 чалавек загінулі ў выніку дарожна-транспартных здарэнняў, 110 — падчас пажараў, 99 чалавек
патанулі, 74 чалавекі былі забіты, 306 —
учынілі самагубствы. І, дарэчы, у большасці выпадкаў ахвяры заўчаснай смерці —
мужчыны ў працаздольным узросце.
Наколькі вострай з’яўляецца тэма
вытворчага траўматызму?
У сёлетніх студзені — кастрычніку ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года паказчыкі вытворчага траўматызму з цяжкімі вынікамі зменшыліся. Аднак праблема застаецца вострай: за першыя дзесяць месяцаў
бягучага года пры непасрэдным выкананні
сваіх працоўных абавязкаў у вобласці загінулі 29 і атрымалі цяжкія траўмы 103 работнікі.
Прычым, калі ў Дзяржынскім, Вілейскім, Капыльскім, Крупскім, Клецкім, Лагойскім, Маладзечанскім, Мінскім, Нясвіжскім, Пухавіцкім, Смалявіцкім, Старадарожскім, Чэрвеньскім раёнах і ў Жодзіне колькасць пацярпелых
скарацілася, у Слуцкім і Бярэзінскім раёнах —
засталася на леташнім узроўні, дык у Барысаўскім, Валожынскім, Любанскім, Мядзельскім, Салігорскім, Стаўбцоўскім і Уздзенскім
раёнах адзначаны рост.

Прыкладна чвэрць усіх выпадкаў вытворчага траўматызму адбываецца з-за грубага парушэння патрабаванняў бяспекі самімі работнікамі. Адыгрывае сваю ролю і тое,
что з боку кіраўнікоў і спецыялістаў калінікалі адсутнічае кантроль за выкананнем
работнікамі норм і правіл па ахове працы.
А ўвогуле аналіз паказвае, што да трагедыі
можа прывесці любая, здавалася б, дробязь. Скажам, недастатковае інструктаванне работніка, непрадастаўленне сродкаў
індывідуальнай аховы ці іх свядомае невыкарыстанне, эксплуатацыя няспраўных машын і механізмаў, ужыванне алкагольных
напояў, прыцягненне да работы не па спецыяльнасці і гэтак далей. Словам, фактараў рызыкі шмат, і аб іх заўсёды трэба памятаць як наймальніку, так і работніку — у
адваротным выпадку можа здарыцца бяда.
Інакш кажучы, аб небяспецы трэба
думаць загадзя?
Безумоўна, і не толькі на працы. Даказана, што стан здароўя і працягласць жыцця на 50 працэнтаў вызначаюць нашы
звычкі і асаблівасці паводзін. Аднак, на
жаль, часцяком мы проста не звяртаем на
гэта ўвагу. Адзін з прыкладаў. Некалькі
год таму інфармацыйная кампанія па папулярызацыі святлоадбівальных элементаў дала плён — значная частка грамадзян краіны ў цёмны час сутак стала карыстацца флікерамі. У вобласці праводзілася кампанія па іх бясплатнаму распаўсюджванню сярод пенсіянераў, інвалі-

даў, шматдзетных сем’яў. Але з цягам часу людзі пачалі ставіцца да святлоадбівальных элементаў абыякава. Пытанні небяспекі нібыта адышлі на другі план. Аднак яна ўвесь час побач.
Сацыяльна неабароненым катэгорыям
насельніцтва аказваецца дапамога з рамонтам печаў і заменай электраправодкі,
вядзецца прафілактыка правапарушэнняў у адносінах да пажылых грамадзян,
тлумачальная кампанія па пытаннях аховы іх жыцця, здароўя і маёмасці. І работа
ў гэтым напрамку працягнецца, дзяржава будзе дапамагаць тым, каму неабходна падтрымка. Але пры гэтым важна, каб
здаровыя працаздольныя грамадзяне
клапаціліся аб сваёй бяспецы самастойна. А таксама не забывалі аб сваіх родных
і блізкіх. І ў першую чагу — аб састарэлых
бацьках.

